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РЕФЕРАТ 

Петрашко Мария Игоревна 

Формуляр современного управленческого документа в Республике 

Беларусь и сопредельных странах (компаративный аспект) 

 

Объем работы составляет 61 страница, 8 приложений, 88 наименований 

использованных источников и литературы 

Ключевые слова: ДОКУМЕНТ, ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ, 

ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ, РЕКВИЗИТ, 

НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ, ФОРМУЛЯР-ОБРАЗЕЦ, БЛАНК 

ДОКУМЕНТА. 

В условиях совершенствования нормативной правовой базы Республики 

Беларусь в сфере документационного обеспечения управления значение 

приобретает анализ его регламентирования в зарубежных странах. Республика 

Беларусь занимает особое положение на геополитической карте Европы. Она 

граничит с Российской Федерацией, Латвией, Литвой, Польшей, Украиной, с 

которыми в наибольшей степени развиты политические, экономические и 

социальные связи. Несмотря на общность исторического развития, современное 

состояние документационного обеспечения различно в указанных странах, 

поэтому их опыт вызывает интерес у отечественных исследователей и практиков 

документоведения и делопроизводства, чем обусловлена актуальность 

дипломной работы.  

Цель работы: компаративный анализ формуляра современного 

управленческого документа в Республике Беларусь и сопредельных странах. 

Объект исследования – нормативные правовые акты Республики Беларусь и 

сопредельных стран в сфере документационного обеспечения управления.  

Методы исследования: общенаучные (анализ, синтез, описание) и 

специальные документоведческие (системный, структурно-функциональный и 

сравнительный анализ).  

Порядок оформления документов в Республике Беларусь и в сопредельных 

странах регулируют первичные, вторичные и технические нормативные 

правовые акты. В соответствии с ними установлено, что количество реквизитов 

в документах стран Европейского Союза на 30 % меньше, чем в Беларуси, 

Украине и России. В результате исследования выявлено 20 реквизитов, 

характерных для всех рассматриваемых стран и имеющих схожее оформление.  

Результаты исследования разработаны автором дипломной работы лично 

и основаны на самостоятельных выводах. Другие авторы в проведении 

исследовании участия не принимали. 
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РЭФЕРАТ 

Петрашка Марыя Ігараўна 

Фармуляр сучаснага кіраўніцкага дакумента ў Рэспубліцы Беларусь і 

сумежных краінах (кампаратыўны аспект) 

 

Аб'ём працы складае 61 старонка, 8 прыкладанняў, 88 найменняў 

выкарыстаных крыніц і літаратуры 

Ключавыя словы: ДАКУМЕНТ, ДАКУМЕНТАВАННЕ, 

ДАКУМЕНТАЦЫЙНЕ ЗАБЕСПЯЧЭННЕ КІРАВАННЯ, РЭКВІЗІТ, 

НАРМАТЫЎНЫ ПРАВАВЫ АКТ, ФАРМУЛЯР-УЗОР, БЛАНК ДАКУМЕНТА. 

Ва ўмовах удасканалення нарматыўнай прававой базы Рэспублікі Беларусь 

у сферы дакументацыйнага забеспячэння кіравання значэнне набывае аналіз яго 

рэгламентавання ў замежных краінах. Рэспубліка Беларусь займае асаблівае 

становішча на геапалітычнай мапе Еўропы. Яна мяжуе з Расійскай Федэрацыяй, 

Латвіей, Літвой, Польшчай, Украінай, з якімі ў найбольшай ступені развітая 

палітычныя, эканамічныя і сацыяльныя сувязі. Нягледзячы на агульнасць 

гістарычнага развіцця, сучасны стан дакументацыйнага забеспячэння розны ў 

названых краінах, таму іх вопыт выклікае цікавасць у айчынных даследчыкаў і 

практыкаў дакументазнаўства і справаводства, чым абумоўлена актуальнасць 

дыпломнай працы. 

Мэта працы: кампаратыўны аналіз фармуляра сучаснага кіраўніцкага 

дакумента ў Рэспубліцы Беларусь і сумежных краінах. 

Аб'ект даследавання – нарматыўныя прававыя акты Рэспублікі Беларусь і 

сумежных краін у сферы дакументацыйнага забеспячэння кіравання. 

Метады даследавання: агульнанавуковыя (аналіз, сінтэз, апісанне) і 

адмысловыя дакументазнаўчыя (сістэмны, структурна-функцыянальны і 

параўнальны аналіз). 

Парадак афармлення дакументаў у Рэспубліцы Беларусь і ў сумежных 

краінах рэгулююць першасныя, другасныя і тэхнічныя нарматыўныя прававыя 

акты. У адпаведнасці з імі ўстаноўлена, што колькасць рэквізітаў у дакументах 

краін Еўрапейскага Саюза на 30% менш, чым у Беларусі, Украіне і Расіі. У 

выніку даследавання выяўлена 20 рэквізітаў, характэрная для разгляданых краін 

і якія маюць падобнае афармленне.  

Вынікі даследавання распрацаваны аўтарам дыпломнай працы асабіста і 

заснаваныя на самастойных высновах. Іншыя аўтары ў правядзенні даследавання 

удзелу не прымалі. 
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ABSTRACT 

Petrashko Maria Igorevna 

Contemporary managerial document’ form in the Republic of Belarus and the 

contiguous countries (comparative aspect) 

 

Volume of diploma work is 61 pages, 8 applications, 88 sources. 

Keys words: DOCUMENT, DOCUMENTATION, DOCUMENT 

MANAGEMENT, DETAILS, NORMATIVE LEGAL ACT, LAYOUT KEY, 

DOCUMENT FORM. 

In terms of improvement of regulatory legal base of the Republic of Belarus in 

the field of document management importance is the analysis of its regulation in 

foreign countries. Belarus occupies a special position in the geopolitical map of 

Europe. It borders on the Russian Federation, Latvia, Lithuania, Poland, Ukraine, on 

those countries which to the greatest degree the political, economic and social ties are 

developed. Despite the commonality of the historical development, current status 

documentation support is different in these countries, so their experience arouses 

interest of domestic researchers and practitioners of document management and record 

keeping, what is the relevance of the diploma work. 

Aim of the diploma work: comparative analysis of the form of the modern 

managerial document in the Republic of Belarus and contiguous countries. 

The object of study – the normative legal acts of the Republic of Belarus and 

contiguous countries in the field of records management. 

Research methods: general scientific (analysis, synthesis, description) and 

special documental (systemic, structural-functional and comparative analysis). 

The order of registration of documents in the Republic of Belarus and contiguous 

countries is regulated with primary, secondary and technical normative legal acts. In 

accordance with them – was determined the amount of details in the documents of the 

European Union is 30% less than in Belarus, Ukraine and Russia. The study identified 

20 details common to all studied countries and having a similar design, and the 

availability of specific documentation.  

The results of the research are developed by the author of the diploma work  

personally and based on the own conclusions. Other authors in realization of the study 

did not take parts. 

 

 

 

 

 

 


